
< ΕΓ ~λΓΗ  ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

Ο κ π ιμ Θι  υπογραφών, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία
P f rU X C fc P i l  h ..L· ..........  η9α „  επί της οδού

, με αντικείμενο δραστηριότητας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

A  CS Λ  K $ i ................. > και ΑΦΜ ..3..
........................... δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την

επωνυμία <ΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα
παρακάτω:

1. Στο -_*3-σιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για _ — καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.

2. Η _^>ακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρπζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού ................................. ,
σε ταγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά
ασκούμενων).
Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως:

1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων).
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. ν Χ
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. y '
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των 
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να «προσφέρει συνολικά μέχρι θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης 
αφού απασχολεί συνολικά εργαζόμενους.

5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. - επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης

S. Αποδέχεταιτη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέαμετο ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.

ΞΕΝΙΑ PALACC ΠΟΡΤΑΡίΑΣ Α.Ε. 
' Για την Επιχείρηση *■

ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ - Τ.Κ. 370 11 
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«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία
...... ................................................................................  ......, που εδρεύει crujj· ...iO Q O C J επί της οδού

............ και ΑΦΜ  .Ο ΆΆ9[£> ± Ω .3> ΖL ,  με αντικείμενο δραστηριότητας
.......... ............................................................... , δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την
επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για ...(p..... καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.

2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού ....~ ^ .GQ!L^.. . . Ρ . , < Β : ..... ,
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά 
ασκούμενων).
Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων).
ν /

3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. χ /
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. ν /

3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να ποοσφέρει συνολικά μέχρι .&?.....θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης
αφού απασχολεί συνολικά .^/^^εργαζόμενους.

5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης

8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.
Τ·ΓΥΡΙ^Ι ίΚΗ 0 £ llA A lA tM A.t_

Βόλος,<?././£$2015L O S  P A L  A  C IS 
Για την Επιχείρηση
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με . την επωνυμία
.^ © φ Δ δ Κ 'ί Γ .> < . ? < Α ΐ5 Η ^ .Μ > ί Γ ΐ . .χ α Ε ....... ...., που εδρεύει oxufU επί της οδού
....................................Π ν λ Λ . \ Μ .................  ........., και ΑΦΜ .Ω Κ Ά Μ β & Λ ....  .., με αντικείμενο δραστηριότητας
....... . f t ί ..$τ£(,ϋδηλώ νω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την
επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.

2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού ....Q . ^ . .£.1 .£Υ.. . .......................................... ,
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά 
ασκούμενων).
Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως:

1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων. ·/
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων).
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. J
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης.
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

6.

7.

8.

Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.
Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παροα/ράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των 
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να ποοσφέρει συνολικά μέχρι ....Ο.... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης 
αφού απασχολεί συνολικά .^ Q .  εργαζόμενους.
Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.
Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης 
Αποδέχεταιτη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.

Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ-Κ. 
ΞΕΝΟΔΟΧΑ! ΑΚ( 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ; ΞΕΝΟ/
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

,—Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία
που εδρεύει στ£2. επί της οδού

.....i Z . a a < 3 i . X . S ......... κα, ΑΦΜ  . . ΰ 3 . Η « 3 . ί Ι ! £ . . . .  , με αντικείμενο δραστηριότητας

........ ................................................................. . δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την
επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για ...1.....καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.
Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ωνζθα.πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού ....\C.U. . . . . .  f l .Γΐ.Co-^rv.^r._..,
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

2.

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά
ασκούμενων).

j Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως:
1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων. V /
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων). λΧ
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. I v^ L T : "
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. \ /
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

3.

4.

6 .

7.

Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.
Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι ...J,....θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης
αφού απασχολεί συνολικά ...S-· εργαζόμενους.
Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.
Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπονραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης 
Αποδέχεται τη δη μοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.

Β όλο ορΙ./Οβ./2015
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«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

Ο κάτωθι υπογοάφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με % την επωνυμία
.......... 1.1.,.Λ ίρ ..CTT. £ / . . . /t j L·..................... , που „ εδρεύει οτ.Μν/ ..../ fy fife  επί της οδού
....... ........................................................................... , και ΑΦΜ ....^.ΐ.©.^.£ΩΟ.£| .&.... , με αντικείμενο δραστηριότητας
........ ................................................................. , δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την
επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν ία 
παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για ..JC l.. καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.

2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζο^ένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού ............................... .pr..rfp[sO.....ΛαΦ/τ*£>..vr.,....................,
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά 

I ασκούμενων).
j Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως:__

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων).
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού. \ / /
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. V /
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. V
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των 
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι ...!ο.... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης 
αφού απασχολεί συνολικά εργαζόμενους.

5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης

8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.

m t t t
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Για την Επιχείρηση
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία
. . . . 'S s . B & . l f e L ....S.feu.1.*...... i& D .'V S y .... Α£η.... .., που εδρεύει στ£>.. επί της οδού
.................................................................................. . και ΑΦΜ ....... , με αντικείμενο
δραστηριότητας ..... ................................................................... . δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΟ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' 
αρχήν τα παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για ...Ι.λΤΓ.. καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.

2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού . . . . Ο Λ Α ϋ . ^ Α ................................. xSQAQL·*..... ,
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης 
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά 
ασκούμενων).
Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως:

1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων. λΧ
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων). · /
3. E-Commerce &. Hospitality Sales &. Marketing.
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας &. Χώρων Ευεξίας και 

Αθλητισμού.
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών.
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Αινοθήκης. ✓
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες 
θέσεις πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των 
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης 
αφού απασχολεί συνολικά 3.4... εργαζόμενους.

5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, 
θα καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται 
σταθερός ο συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της 
επιχείρησης

8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της 
δράσης.

Βόλος/?!. ./.̂ /2015

Για την Επιχείρηση
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«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟ / 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία
Γ.ζ.ΤΑ.\.¥τ£θ....£U.^.Qlc’.\XA}.....£ΐ].ΥΧ.).λ£ΐ.£ ...... fe.Qfr....., που εδρεύει στ.Ω. εηί της οδού

.....2........... ...»............................ . και Α Φ Μ ...... .o a5 o a fe 5 .6 .ti... .., με αντικείμενο δραστηριότητας
.................................... , δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την

επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για ....(b·.·. καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.

2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζουένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού ..... .................................... ^ ..............................................
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓίΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργαοιών-καθηκόντων των 
ασκούμενων).

πρακτικά

Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως:
1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος ,· 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων).
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών.
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης.
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος. f

3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι....Ο... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης
αφού απασχολεί συνολικά Μ  . εργαζόμενους.

5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης

8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.



ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία
9.0.?.^. .V.... .<**. .4 &.■.......... , που εδρεύει στ.£?. &?.&<.?)&, επί της οδού

....,^?.ί\ΛΛΑ...ί3 ...................................................... , και ΑΦΜ ........ , με αντικείμενο δραστηριότητας
X&.JL......................................, δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την

επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.

2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού ........ ............................................................,
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης 
I (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά 

ασκούμενων).
Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως^

<£> Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.
(££> Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων).
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.

|̂  Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών.
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης.
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να πρρσφέρει συνολικά μέχρι .....θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης

αφού απασχολεί συνολικά... Η  . εργαζόμενους.
5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 

με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.
6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 

καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης

8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.

Βόλος, ..../..../2015

Για την Επιχείρηση

ΕΣΠΑ

ΟΣΩΠΟΣ
InxFIAKH Α.Ε.Κ Λ Η W E N T Ο Π Ο Υ

Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ι Α Κ Ο  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΙ

10 3123 
(LU18951044000 
"ae *»e® A O Y  (A '-3 ,

INSETE

Με τη συγχρπμαιοδότποη της Ελλάδας και χης 
Ευρωπαϊκής Έ νωσης



ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

Ο κάτωθι υπογράφων. νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία
.......... Α ίΡ ί? . ! .......................... ........................................... , που εδρεύει στίν*. E?.Q/SQ, επί της οδού

......... 3 ................................ , και ΑΦΜ ....., με αντικείμενο δραστηριότητας
προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την 

επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΟ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

1.

2.

Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για ....λ?.... καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.
Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού .......... ............................ ............. ...................................... ,
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης 
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, 
ασκούμενων).

εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά

Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως:
1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων).
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού. •
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. !
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης.
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

4.

5.

7.

Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.
Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των 
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι ...Α .... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης 
αφού απασχολεί συνολικά ..ΑΙ^.. εργαζόμενους.
Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.
Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης 
Αποδέχεταιτη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.

±k jiiQAtiAKAI h TOypifQKAi

>Σ
, ΒΟΛΟ Υ

Βόλος, (S./..3/2015

INSETE
Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ  '

ΕΣΠΑ

M e τη σανχρημαιοδότηση trK  Ελλάδας και νπς
Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

. Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης^. με
που εδρεύει στΛΙ..

. . W $ C h 2 lA .....Ο . Α Λ . Ι  ..................... , και ΑΦΜ με αντικείμεν

κάτωθι r υπογράφων, νόμιμος _ 1Ι# εκπρόσωπος της επιχείρησης^. _μεΛ Λ την επωνυμία
επί της οδού 

,, αντικείμενο δραστηριότητας 
προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την 

επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για .....\....καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.
Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζ9μένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού ..... ΙΙύ ^ ΐβ ,^ .ίβ ..... Ι . ΙΜ Α . ΙΟ Χ ................................... ,
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά 
ασκούμενων).
Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως:

1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.
2- Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων).
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.
4· Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών.

6· Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης.
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παροα/ράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των 
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι ...4...,. θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης 
αφού απασχολεί συνολικά εργαζόμενους.

5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης

8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.

ΗΛΙΑΙ ίΐ 
ΠΑΡΑΑ

Βόλος, !.%>ί?2015

Για την Ehixfciprjoff * ΗΗ 0£.
λ γ ά ΔΟ ΣΙλ Λο Σ. λ ΒΕΜΟΝΑΣ  
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M e τη συγχρημαιοδότηση *n<; Ελλάδας και me,
ευρωπαϊκής



ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΦΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ NEGY1 ΕΏΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣίνί©Υ ΠΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Ο κάτωθι υπογράφων, -^νόμιμος της επιχείρηση 
εδρεύει οτΟ..

c με
Εα/Υα,

την
επί

επωνυμία 
της οδού

., με αντικείμενο δραστηριότητας

εκπρόσωπός
, ,'Μ·.............../ που.....3...M̂|.w .X j[.... καιΑΦΜ J

.......... ..........................................................., δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την
επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για καταρτιζόμενο/ους, διάρκε-.ας 480 ωρών.
Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτίζομενου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού ....£fo.Al£rMQ.£r.......... 3..............................................
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. σ| χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα

1.

2.

Βόλος, ̂ /..τ./2015

< EnfX-i.rfP'i'-.m.KO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΆΝΑ.Ι Ι'Ύ κ ΑΚβΡΌΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ”
INSETE ΕΣΠΑ

*  t« >.τ.ϊ··>χρηματο6όϊπσιι της £Λλά&ας και της
EupuNlttiKrHfvuO'K

παρακάτω: if e  Λ  ....  ..........................
Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά 
ασκούμενων).
Εκχέλεσΐ] εργασιών )Πθστπριξης.ϊ%<^ε6»^Λς τουριστικής μονάδας όπως:

.......h- Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.
2· Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μ): αρ/Συνεδρίων).
3.
4.

E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.
Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.

5.
6.

Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. X  
Υπάλληλος Τμήμάϊος Ορόφων & Λινοθήκης. X.

7. Του ριστικός Αντ tπρόσωπος.

3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται συο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των 
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι... ζ.... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης 
αφού απασχολεί συνολικά εργαζόμενους.

5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των .ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι. επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3 2 ·:ης με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απόλύσειζ που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης

8. Αποδέχεταιτη δημοσιοποίηση της ϊ  πωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε ΙΟ  “ Α Υ Ρ Α *
ΑΛΑΔίΑΝΟΥ M A R A 'S 'Σ ια Ε Ε 
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«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ Nfeot* |$ Ε  29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙςΒ ^  Λ α ΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»ifpfife ν . Tftf;?'.

κάτωθι υττογράφων, · νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης ιιε την ε7τωνυμία
.... jci .......... που εδρεύει στΟ·. .DCk\D.v επί της οδού
.ΜΕΛΩ. V· iS i f t L .....ώ ............... yi*..... ........... , και αφ μ  w & A im m ..... , με αντικείμενο δραστηριότητας

....ζ ,^ ΐΐΑ ΊΟ Ρ .ίΏ ......................δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την
επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, $τι ή επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Π Ρ Ο Ρ ^ Η Σ ^ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ ΙΑ Σ  ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρ τισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για ...Jr.... καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.

2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου,του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού .... M iA Q Y ts IM ... ίο ....................................................
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης
(επιλέξτε από τις παρακάτω ' σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά 
ασκούμενων).

,. , , , V?'·’· 4·Τ'·> ·λ 1 , , ,
ΕκτεΛεση εργασιών υποστήριξης '?.π·.:<ε; > ίο )ς τουριστικής μονάδάς όπως:

1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλλί'ίλος 

Εστιατο ρ ίου/ Μ τι αρ/Σ υ νε δ ρ ίω ν).
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών.
6. Υπάλληλος Τμήματός Ορόφων & Λινοθήκης.

\1

7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/20.1.5 Πρόσκλησης των 
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι ...Λ.... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης 
αφού απασχολεί συνολικά. .εργαζόμενους.

5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης τών ίΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι. επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3,2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που σύνφέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση·, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης

8. Αποδέχεταιτη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ γιατις ανάγκεςτης δράσης.

Βόλος29/1/2015
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟβΙΐν-Σΐ¥ΝΕΡΓΑΣίΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ| |

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ N€C*YI fflk  29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑ'^ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Ο κάτωθι. υπογράφων, ν6μι;ιοςϊ εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία
.Λ · ..Ά ...ΪΆ Ν Μ \ Μ  .£ . O C .....  που εδρεύει στ.Ο. S O A Q , επί της οδού

.... .....................................Α·̂ ?..... .!..........ΑΦΜ ......., με αντικείμενο δραστηριότητας
5ηλωυω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την 

επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2,|ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος *(ράρασπ'ς που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για ..Λ ....καταρτιζόμενο/ους, διάρκε α*;·480 ωρών.

2. Η πρακτική άσκηση του καταρτίζομε j o u . του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού .. 4 Ρ Γ θ Λ ί Α Υ ΐ 5 κ ι .......a s ........................................
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σ : χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

Αντικείμενο προσφερόμενων θ·:σ: ων πρακτικής άσκησης
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά 
ασκούμενων).

Μ'ψ!Μ~7Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης ϋπ^εί ):]σί)ς τουριστικής μονάδας όπως: 
1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστ ιατο ρ ίου/Μ ι αρ/Συ νε δ ρ ίω ν).
3. E-Commerce.& Hospitality Sales & Marketing.
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών.
6.
7.

Υπάλληλος Τμήμ ατος Ορόφων & Λινοθήκης. 
Τουριστικός. Λντ ιπράσωπος.

5·***'Τ' !*■' *■“— '*■-·· —

3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και απστελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των 
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφερει συνολικά μέχρι ....dr·... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης 
αφού απασχολεί συνολικά ..Οη.% εργαζομένους.

5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των.ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5,3;.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε. απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς- σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα. 
(10) εργάσιμων ημερών από την άΓωλυσή, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογοαφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης

8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση τής επο. νυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.

ΜΪΔΑ Ε ·. ··· Βόλος,2J/.3/2015
ΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ·
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«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕ0ΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΡ'Υ'ΙΊΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμός εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία
, . Π .... ( S .2 a M j L 4 ............  ....... , που εδρεύει στζ?.. επί της οδού

........L·. | i | ; 'Μ .....  ... , και ΑΦΜ ....\3C ?0 f^3 ..SO 0 .., με αντικείμενο δραστηριότητας
......δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την·. r'VHt''επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και α/τοδέχεται κατ' αρχήν τα 

παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για ..jL ... καταρτιζόμενο/ους, διάρκει&ς 480 ωρών.

2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταβτιζοίΛένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού .. r X .fo n .f t .O y O ,  ... 1 .............................. ,
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω: f lr a & lf

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘ.έ£Η£ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά 
ασκούμενων).
Εκτέλεση ερ /ααιών υποστήριξης ε^ίχείριίοης τουριστικής μονάδας όπως:

1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων. V
2. Υπάλληλος „ , Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπιχρ/Συνεδρίων).
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. s/
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης.
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος................................ gpSBigg-.....—...- ....... ...—.... ......-·■------- -- ------- ---------ί

3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάιττονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση το;/'πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των 
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης 
αφού απασχολεί συνολικά ...3... εργαζόμενους.

5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όρόι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με να 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε αττολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από τηνάπόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης

8. Αποδέχεταιτη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.
Am

Βόλος,??/.?/2015

«Ι&  

ρ »

Για την Επιχείρηση

m NO.f

Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α
ικ  scri rT r c  1 I M P IwL

T#i^OXCtPJ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΥΠΟΚ/ΜΑ 1: Σ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ  

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ 
ΥΠΟΚ/ΜΑ 2: Σ.Σ Β Ο ΛΟ Υ  

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ 
Α.Φ.Μ.: 130093908 -Δ .Ο .Υ . ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΣΠΑ



«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

Ο ,κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία
.......... ^.Α ΐύ.Ο .Ϊ.ΑΑΣ ......................................................... , που εδρεύει στ.?.ί/ .... ft.Q'W, επί της οδού
.............. .......................................... y Q A ................ , και Α Φ Μ ... 3.5.88 b&MS... με αντικείμενο δραστηριότητας
...... .0. . . i.oWjU.. . ό ........................., δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την
επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για ...X....καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.

2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού ... ......Ι . μ Λ ^  μ ......3.6.. A .............................................. ,
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

I Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης
| (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά 

ασκούμενων).
ί Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων)
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing. V
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών.
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης.
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος. ν '

3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των 
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι ....JL... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης 
αφού απασχολεί συνολικά ....Q... εργαζόμενους.

5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης

8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.

Για την Επιχείρηση

Ν Ο Μ ΙΜ Ο Σ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ι Α Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  
- Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Ο Υ  Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ '

Βόλος, $./®/2015
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

κάτωθι υπογράφων, νόμιμος
.....

.... ....................................................................
...., Χ ο ^ ν Ρ ^ ν .......  i

εκπρόσωπός της επιχείρησης με την επωνυμία
............ , που εδρεύει στ.£. .Ρ.Φ.Ο.Φ., επί της οδού
..., και ΑΦΜ ..Q\\\\bHQ£S\G....... , με αντικείμενο δραστηριότητας

δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την 
επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για ....·......καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.
Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού . ......rt.>.............................................,
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης 
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, 
ασκούμενων).

εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά

Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως:
1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.

3.
4.
5.

Υπάλληλος Επισιτιστικού 
Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων).
E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.

Τομέα (Υπάλληλος

*
Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.
Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών.

6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης.
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

3.

4.

5.

6.

Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.
Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των 
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να-προσφέρει συνολικά μέχρι ,£.ΥΪ?\ θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης 
αφού απασχολεί συνολικά εργαζόμενους.
Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.
Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης 
Αποδέχεταιτη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.

Βόλος?τ£/.£/2015

Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ι Α Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  
-Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Ο Υ  Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ '

_ ΕΣΠΑ
2007-2013mm m------- -- -msm· *
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

Ο κάτωθι, υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης _ υ ε  την επωνυμία
...................................................  .............., που εδρεύει σ τ ^ . ....^ O O .p  επί της οδού

....... ........................................................................... , και ΑΦΜ με αντικείμενο δραστηριότητας

.........................................................................., δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την
επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για % . . .  . καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.

2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού .... ...................................................................................... .
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης 
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά 
ασκούμενων).

1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων).
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.

f

4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών.
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης.
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

3.

4.

5.

6.

8.

Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.
Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των 
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί νο^προσφέρει συνολικά μέχρι θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης
αφού απασχολεί συνολικά ^1?.... εργαζόμενους.
Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.
Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης 
Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.

«  Α Χ Ι  
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι
ΚΑΦΕΤΒΡ] 
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«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία
..... , που εδρεύει στ^τ, A .Q  επί της οδού

....... \ 1 Ά .............................., και ΑΦΜ .......  , με αντικείμενο δραστηριότητας
Γ ...ί  .̂ ΓΑ̂.\ΧΌΗ. . . V4.Μ..O.y/....., δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την

επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.

2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού .........................................λ. .......................................,
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά 
ασκούμενων).
Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως:

1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων. *
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων)
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.
5.' Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών.

7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των 
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι ...X:.... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης 
αφού απασχολεί συνολικά εργαζόμενους.

5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης

8. Αποδέχεταιτη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέαμετο ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΓ. Κ Ο Ρ Ω Ν Α ίΟ ΙΛ χ ΙίΑ  O .t. Για την Επιχείρηση
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία
........ __________________________^ . . . . Χ ί . β ι . ............ , που εδρεύει στί?.# .δφίίν.Ο., επί της οδού

..................................... , και Α Φ Μ ......................................, με αντικείμενο δραστηριότητας
... I .... ....................................... , δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την
επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για ....X.... καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.

2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού .....fr..^.$..\....CAZr.H....LLQ .............................................,
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης 
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, 
ασκούμενων).

εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά

μασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως:
1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων).

.......... """".... 11 ""

3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών.
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης.
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των 
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι ...Α .... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης 
αφού απασχολεί συνολικά εργαζόμενους.

5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης

8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.

Για την Επιχείρηση

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Μ ο  
Κ. Μ
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

Ο κάτωθι υπογράφων,υ κατωοι υπογραφών, νόμιμός εκπρόσωπός της επιχείρησης^ με
.Slfcl·..λΟ.?1Δθ\. &. . . .....ίν.£τ.0...^......................., που εδρεύει^ οχ.ό..

.........................  .......... , και ΑΦΜ . . . 5 τ ϊ \ με αντικείμ

την επωνυμία 
επί της οδού

y.~.... .............. ........................................................ , ..................... .».......................κ<_ αντικείμενο δραστηριότητας
....r., δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την

επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΟ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για ....X... καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.

2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού .... ...................................."Sb............................................. ,
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης 
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά 
ασκούμενων).

1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων).
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. ν /
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης.
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

4.

5.

Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.
Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των 
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι... J-r.... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης 
αφού απασχολεί συνολικά. % ... . εργαζόμενους.
Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης

8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.

Βόλος,2#/.?72015
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«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

'SL· κάτωθι ^υπογράφων, , νόμιμος εκπρόσωπος ιης επιχείρησης με την επωνυμία
........... ......... ............, που εδρεύει_ στ/W Ι^ Ο ^ ΙΟ .Ρ ^ π ί της οδού

....... Π ea .p rr ο ι  .p/.C3tC^jJ.rp>A i«icS»... ζ £ Ο ^ Α £ ^ )κα ιΑ Φ Μ  .λ \ .4 £ 0 .Ο .9 .^ Ζ ....  ..., με αντικείμενο δραστηριότητας

.......................................................................... , δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την
επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για .. J---καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.

2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού ... ......,η ο ν > χ α ς > .ι .ο .....................................................
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

| Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης 
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά 

| ασκούμενων).
! Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων). \7
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών.
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης.
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των 
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι ....Ju... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης 
αφού απασχολεί συνολικά ..Ο.... εργαζόμενους.

5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης

8. Αποδέχεταιτη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέαμετο ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.

Βόλος/ Q .pt/201S

C ΐίΐκ
Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ι Α Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  
Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Ο Υ  Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ "

IN S E T E ΕΣΠΑ
2007-2013

Μ * τη ουνχρηματοδότποη της Ελλάδας και ιης
Ευρωπαϊκής
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΧ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 23 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ'ΙλΠΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

κάτωθι . υίΐογράφων,
M r.L ·  '

νόμιμος 
ν C r  j  JUL

εκπρόσωπός της επιχείρησης με την επωνυμία
....l........... r.A.r.................. .........................................../ που εδρεύει στ.<?.. &9AQ..., επί της οδού

S.Q.. £0. Δ.'γΙ . X £ ./)ν........................ καιΑΦΜ ....Q.hL^.d.^.'^.^^LS.., με αντικείμενο δραστηριότητας
Q. Λ Λ & .ύ  ..~.5.&1β.:1300..Ζ.$&3&&δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την 

επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για .. 3>... . καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.

2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού ................................................. U................................. ,
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας; σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης 
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, 
ασκούμενων).

εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά

3.

5.

2 .

3.
4.

Τομέα (Υπάλληλος

Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επί^^ρησης τουριστικής μονάδας όπως:
1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.

Υπάλληλος Επισιτιστικού 
Ε σ τιατο ρ ίο υ / Μ πα ρ/ Σ υ νε δ ρ ίω ν).
E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.
Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού. 
Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών..
Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης.
Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

X

Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται, στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.
Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των 
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι.. 23., . θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης 
αφού απασχολεί συνολικάΛ^^- εργαζόμενους.
Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 Της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης

8. Αποδέχεταιτη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέαμετο ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.

Για την Επιχείρηση

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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^  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία
...JstsM ....M ZsliUH L............. ......., που εδρεύει στκιν̂  επί της οδού

...........ΓΓίΙο.^Τ.Ρ.Υ....................Μ ..(& JXl και ΑΦΜ ...3 $ .. S . » . Cl , με Αντικείμενο δραστηριότητας

. .(*..θ Λ.$0........ &.Ιτ).Φ.£;.ν.£\0........, δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την
επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για.... .̂... καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.

2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού ...... .Ι̂ Ώ. ............................................. 2 ύ ..ύ ο χ
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης
(ετχιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργαοιών-καθηκόντων των πρακτικά 
ασκούμενων).
Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως:

1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων).
:

/
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών.
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης.
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι... 1.... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης
αφού απασχολεί συνολικά ...Ό.... εργαζόμενους.

5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

^  6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης

8. Αποδέχεταιτη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.

Βόλος, /.sJ/J./2015
UNN IVNW U λΟΤ W>&86Z0 ΛΦΥ

*Α. ΠΡΟΜΟΛΓ

ί  . Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ι Α Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  
* —  -  ‘ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ρ Ο Π Ι Ν Ο Υ  Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ * US!··!

ΕΣΠΑ
2007-2013

Μ ε  τη συγχρηματοδότηση  της Ελλάδας και της
Ευρω παϊκής Ενω σης



«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ Α Μ  29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣ^αΥ'ΓΙΑΑηΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

^  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡ0 | | |Η 3 1 |ΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

επωνυμία 
της οδού

0 κάτωθι ζωγράφων, ,/νόμιΛος εκπρόσωπος της επιχείρησης αε την
Λ ^ . Χ . ο . . . . Χ \ ...... .............. y ................., που εδρεύει χστ<^ επί

... ..................| ...... .....| ........ , καιΑΦΜ με αντικείμενο δραστηριότητας
..... .Ο ^.CAV^.X~Y\^.VO............ δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την
επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2; ;ρτι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρ.·ισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για ...L....καταρτιζόμενο/ους, δφρκεμίχς480 ωρών.
Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού ...Υί..".. ... .........................................
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.. σ£. χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα
παρακάτω:

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης
{επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά 
ασκούμενων).
Εκτέλεση εργασιών υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς η $ $ ς  τουριστικής μονάδας όπως: 

1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων. >
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/ΜΓαρ/Συνεδρίων).
3. E-Commerr,<? & Hospitality Sales & Marketing.
4. Υπάλληλος Ψυχο.γωνίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών.
6. Υπάλληλος Τμήμ ατος Ορόφων & Λινοθήκης.
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

j p f  s i l t
3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακΰκής; ιίϊ ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 

πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάάη τον ί^νακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι .... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης
αφού απασχολεί συνολικά ^  , εργαζομένους.

5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ.και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους οροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς; σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφο.>να με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5:3,2 'ήίς μέ αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκηση ;.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την/απόλυση*, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης

8. Αποδέχεταιτη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ γιατις ανάγκες της δράσης.

£ρί& ϊ ffyu- * * Liiλ,· · ,η».:.A ϊ t f  ;uK&} Φ+*
Γ ^ ίΠ ν  Επιχείρηση r
.,-ΛΓ· ·· s*· *·>····m/β ·:φ.· ■ ***·  ·· ; ··'· 1
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

με την επωνυμία 
επί της οδού 
με αντικείμενο

Ο κάτωθι υπογραφών, νόμιμος,^ εκπρόσωπος της επιχείρησης
......ύ ύ Ιΰ Κ ........  που εδρεύει

...ά Β.Μ .Δ £ ..̂ ..........IR ......,........................και ΑΦΜ .......
δραστηριότητας ..... .................................... , δηλώνω προςτο Κέντρο Επαννελματικής Κατάρτισης
(ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕ0 Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ'
αρχήν τα παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για .Λ .....καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.

2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομενου/ων^θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού...... .............................1!j ..............................................,
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης 
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά 
ασκούμενων).

Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως:
1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων. ____________
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων).
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και 

Αθλητισμού. _____
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών.
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων &ΛινοθήκΓ|ς.
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

\/

3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες 
θέσεις πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι .ί .... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης
αφού απασχολεί συνολικά εργαζόμενους.

5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, 
θα καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογραφεί , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται 
σταθερός ο συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της 
επιχείρησης

8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της 
δράσης.

Βόλος,/.e/lO/2015
P AL 1A V I C .  V I C T O R I A  
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑΣ»

Ο κάτωθι υπογραφών, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία
.................. B .a v o x A .a .H . . . . . . . . . . . . . . .  ............ . που εδρεύει οτο.»>Γ επί της οδού
................ .................................................................. , και ΑΦΜ .......... , με αντικείμενο δραστηριότητας
.... ..................................................................... , δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την
επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι,8ι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 
παρακάτω:

1.
2.

Στο πγάσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για ....|.....καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.
Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού ...................... ........................... e s ~ ................................. ^
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

Αντικείμενο ιιροσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης 
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, 
ασκούμενων).

εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά

Εκτ έλ εσ η  ερ γα σ ιώ ν  υ η ο ο τ ή ρ ιξ η ς  ε?·ίΐχείρπσπς τ ο υ ρ ισ τ ική ς  μ ο νά δ α ς  όπω ς:

1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων).
E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing.3.

4.
5.
6. 
7.

Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Α^ητισμού. 
Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελοκών.
Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης.
Τουριστικός Αντιπρόσωπος.

3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι....( ....θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης
αφού απασχολεί συνολικά ....Ο... εργαζόμενους.

5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ, 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 
καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει , σύμφωνα με χα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 
συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης

8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης.

Β ό λ ο ς / (^ ^ 2 0 1 5  
βιβλιοπωλείο ΒΟΥΛΓΑΡΗ 

Για την Επιχείρηση Βούλγαρης Π. Ν ικ ό λ ^
ΒιβλιοτΓω λΕ ίο - Xap>onc*.)i\ci 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος
.£ ..ν\.α ..Λ 3 .....

εκπρόσωπός της επιχείρησης με _  την επωνυμία
........... , που εδρεύει στ<̂ .' επί της οδού

......................., και ΑΦΜ ..... , με αντικείμενο
δραστηριότητας ....................... , δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕπΕΘ 
αρχήν τα παρακάτω;

:Θ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ'

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 
για.........καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών.

2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώβου^της
έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού .............  .3:.':/^...,
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

Αντικείμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης 
(επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά 
ασκούμενων).

_  Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας_όπι^ς:
1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων.
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 

Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων). - J ___
^  E-Commerce & Hospitality Sales & Marketin g ._________ ____
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και ν 

Αθλητισμού.
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. i χ τ
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. ■ ί r : / ■ ■
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος. ....■----------------^

3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες 
θέσεις πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των
ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι.........θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης
αφού απασχολεί συνολικά........εργαζόμενους.

5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1.3.5 της 
με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, 
θα καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογραφεί , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3.2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την 
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται 
σταθερός ο συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή τη  ̂τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της 
επιχείρησης

8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυ,ιίιας φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της
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ν ο μ ιμ ο ς Ιεκ π ρο ς ω π ο ς

δράσης.
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